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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2013. Een jaar dat wij kunnen afsluiten 
met een licht dalende ledenaantal, clubavonden met een vaste kern van bezoekers, 
een paar boeiende lezingen en vele plannen die nog uitgevoerd kunnen worden. 
Wellicht komen we er in 2014 aan toe om hier uitvoering aan te geven, zowel door 
bestuur als de leden. 
 
Bert van der Meer, PA5BM, secretaris 



 
2 Van de voorzitter 

We hebben 2013 weer achter ons gelaten dus is ook dit bestuursjaar voorbij en gaan 
we ons, via de Algemene Leden Vergadering, weer voorbereiden op het nieuwe jaar. 
Alvorens nog even terug te blikken op de afgelopen periode, wil ik alle leden, familie 
en vrienden van onze afdeling Waterland namens het voltallige bestuur, een 
voorspoedig, gelukkig en gezond 2014 toewensen. Ook al lopen de condx weer wat 
terug en zijn we over de top van de cyclus heen, ook dit jaar zal ons veel en vaak 
ook mooie dx kunnen brengen. 
 
Wat hebben we het afgelopen jaar binnen de afdeling tot stand gebracht. Helaas was 
het aanbod aan inleiders voor lezingen wat mager; het is lastig om iedere maand een 
leuke lezing te organiseren maar u weet het, mocht u iets leuks weten, geef het op 
aan onze secretaris en hij zal trachten om dit te realiseren voor ons. 
 
We hebben geen velddag gehouden dit jaar mede op grond van de teleurstellende 
deelname in 2012 maar misschien in 2014 meer interesse ? Wel heeft de afdeling 
een antennemeetdag georganiseerd onder leiding van Sietse/PA4XA in Hemmeland 
bij de scoutingclub Waterland. Dit was wel een succes; voldoende deelnemers en 
mooie antennes (die van Klaas/PA3KVL bijvoorbeeld….) 
Ook hebben we weer meegedaan met de JOTA en steun verleend aan scouting 
Waterland in Monnickendam; ook hier weer een doorslaand succes met de 
medewerking van Gerrit/PD0RON, Lucien/PD0LFJ en natuurlijk Andre/PA3HGP. Ik 
weet zeker dat ook dit jaar weer een beroep op ons zal worden gedaan! 
 
In de PACC, de Veron Afdelingscompetitie en de eigen Waterlandcup -deze laatste 
perfect georganiseerd en gelogd door Martin/PF9A- is weer fors meegedaan door 
veel actieve leden van onze afdeling. Deze keer net niet in de top maar toch… 
 
Ook hebben we dit jaar de aftrap gegeven met onze locale vossenjacht. In het 
Purmerbos hebben een aantal van ons kunnen meemaken wat het is om de 
radiovosjes op te zoeken en ook tijdens de JOTA hebben scouts en Waterlanders 
hun best gedaan om de vossen te vinden. In 2014 wil de afdeling toch wat meer 
gaan doen met de beschikbare apparatuur en gelukkig hebben we Gerrit/PD0RON 
en Lucien/PD0LFJ bereid gevonden om dit te organiseren. Maar voor twee man is dit 
te veel van het goede en we hebben nog een of twee mensen meer nodig; geef u op 
!! 
 
Onze secretaris Bert/PA5BM en uw voorzitter Frans/PA1FR hebben aangekondigd 
dat zij eind 2014 zullen stoppen met hun taken dus bereid u alvast voor dat hier 
verse krachten zullen moeten aantreden om weer een voltallig bestuur te vormen. 
 
Ik wil eindigen met een oproep aan al onze leden om mee (te blijven) doen aan copy 
voor de nieuwsbrief, evenementen binnen de afdeling en zoeken naar lezingen en 
tevens mijn dank uitspreken aan collega bestuursleden en alle ondersteunende 
leden;  redacteur nieuwsbrief, webmaster, organisator Waterlandcup, organisator 
Leesmap en de diverse rondeleiders voor hun inbreng en inzet voor de afdeling; 
zonder hen gaat het niet en ik hoop dat ook in 2014 op hun inzet gerekend kan 
worden.   Frans/PA1FR 



 

3   Bestuur 2013 

Het  bestuur voor 2013 bestond uit : 
 
Frans Lindeman, PA1FR, voorzitter. 
Bert van der Meer, PA5BM, secretaries, ledenadministratie, beheerder PI4WLD call. 
Pim Eijlander, PA5PEX, penningmeester. 
Jan Beijer, PE2ELS, materialen. 
Gert Meinen, PA3AAV, lid (tevens web-master van de afdelings-site) 

 
Het huidige bestuur is geheel herkiesbaar voor 2013.  
 
Naast deze bestuursleden worden nog vier belangrijke functies binnen de club 
vervuld : 
Sietse Anema, PA1XA, redacteur van onze maandelijkse elektronische convo   
Erwin Kleis, PA3BLS, QSL-manager  
Martin Ouwehand, PF9A, award manager “Waterland Award” en Waterland Cup 
Nico v/d Bijl, PA0MIR, verzorging van de leesmap. 
 
4  Ledenbestand 
 
Het ledenbestand neemt af, langzaam maar gestaag. De komende jaren moeten we 
dit goed gaan monitoren mede omdat dit betekent dat ook de afdracht van het HB 
gaat afnemen. 
 
5 SK In memoriam. 
 
Helaas is ons in 2013 ontvallen Henk Janssen, PA0HAJ.  
In Henk verloren wij een fijne collega radioamateur die jarenlang de cursussen 
radiotechniek voor de aankomende amateur heeft gegeven en menigeen aan zijn 
licentie heeft geholpen. Hij was een kei in de radiotechniek en wij zullen hem ons 
herinneren als vraagbaak voor en oplosser van onze technische problemen. Aan 
Henk was de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau toegekend en 
tevens was hij drager van de Veron Speld, verdiend door zijn grote inzet voor ons, 
radioamateurs. 
 
6  Verslag Nieuwsbriefredacteur 

In 2013 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 70 voornamelijk 
leden van de afdeling Waterland verzonden. Dit is twee derde van het totaal aantal 
leden van de afdeling en een kleine verbetering t.o.v. 2013. Het blijft jammer dat wij 
de overige 30 leden niet bereiken, maar als ik positief denk dan kan het ook zijn dat 
ze de nieuwsbrief via onze website lezen? Ik blijf alle leden en lezers oproepen om in 



hun omgeving te kijken  naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen met het 
verzoek om hun emailadres door te geven aan het bestuur of aan mij.  

Zo krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te 
blijven slapen, maar missen ze ook geen interessante items. 

Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is de kopij. Zoals ik al meerdere keren 
gezegd heb, ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en 
stel de nieuwsbrief dus samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik 
artikelen over uit de nieuwsbrieven van andere afdelingen. Maar geen kopij, een heel 
dun nieuwsbriefje. In 2013 is er echter een duidelijke verbetering geweest en hebben 
meer leden dan de bekende , Stef en Klaas,  voor leuke copij gezorgd. Gerard 
(PE1OUD), Gerrit (PD0RON en Lucien (PD0LFJ, hebben zich van hun beste kant 
laten zien. Heren, TOP en ik hoop dat jullie in 2014 ook wat inspiratie kunnen vinden. 

Een woord van dank aan onze technische hofleverancier Stef (PA0SJM). Stef 
bedankt en top dat je blijft schrijven. Ik ben erg blij dat ook Klaas (PA3KVL)  weer 
inspiratie heeft gevonden en de lezers op de hoogte brengt van zijn belevenissen in 
onze hobby.  

Ook in 2014 zal ik de nieuwsbrief weer verzorgen of er moet natuurlijk een lid zijn die 
het graag van mij over wil nemen. Ik herhaal mijn oproep aan één lid die mij wil 
assisteren met het doorspitten van andere afdelingsbladen om daar de leuke stukken 
uit te destilleren en klaar te maken voor plaatsing in onze nieuwsbrief, uiteraard na 
verkrijging van toestemming voor plaatsing. Het zou onze nieuwsbrief verrijken en mij 
enorm helpen, wie o wie? 

Sietse, PA1XA. 

7 De website 
 
De website wordt goed verzorgt  en bijgehouden door Gert, PA3AAV.  
Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobbie-relevante-) site dan kunt u contact 
opnemen met Gert, te bereiken onder pi4wld@veron.nl   
         
8  Leesmap 
 
Het afgelopen jaar hebben de deelnemers weer kunnen genieten van een 
uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. 
Helaas zijn er weer enkele leden afgevallen en dat betekent ook dat er weer plaats is 
voor nieuwe deelnemers.  

Wil je ook meelezen? Om de kosten hoef je het niet te laten, voor € 23,- per jaar kun 
je ook op de hoogte blijven van deze nationale en internationale publicaties. Degene 
die voor je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een 
dag of 5 weer af bij de volgende. 



Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en 
telefoonnummer en ik plaats je ertussen op de lijst. 

 
9 Waterland Award en Waterland Cup 
 
Jaar overzicht Waterland Award en Waterland Cup.  In 2013 waren er geen 
aanvragen voor het waterland award. 

Het Financieel jaar overzicht Waterland Award 2013. 

In kas          1-1-2013   Euro  75,78 

Uit kas wld cup 2012  Euro    10.00 

            wld cup 2013  Euro    10.00 

Totaal in kas 31-12-2013  Euro  55.78 

 

Waterland Cup. 

Aan de Waterland Cup competitie kunnen alleen deelnemers van het Waterland 
Award deelnemen. Alle leden van de afdeling waterland zijn ook lid van het 
waterland award Het is een competitie waarbij maandelijks punten kunnen worden 
verzamelt door het werken met andere award leden, award houders, waterland 
rondes en bij het meedoen in de VERON contest competitie. 

In totaal kwamen er 41 leden in aanmerking voor punten. 

De Waterland  Cup werd gewonnen door Nico PA0MIR met 429 punten. 

In 2014 gaat de Waterland cup competitie opnieuw van start. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EINDSTAND WLD CUP 2013 
 
1 PA0MIR  429 
2 PA3HGP  370 
3 PD0RON  351 
4 PF9A  322 
5 PI4WLD          305 
6 PE1DHN         273 
7 PD3BL            268 
8 PA3KVL          257 
9 PE1FWM       256 
10 PA1FR          215 
11 PA0SJM        214 
12 PA3HAA       189 
13 PD0LFJ         167 
14 PB7WQ        161 
15 PA3AAV       154 
16 PA2SWL       153 
17 PE1OUD       126 
18 PA0CT           100 
19 PA7YI              66 
20 PA1HH            61 
21 PE2ELS            49 
22 LY9A                42 
23 PE5ALX           36 
24 PD2YL             34 
25 PA3ANZ          31 
26 PA4XA             25 
27 PA3HEN          24 
28 PA3GKX           16 
29 PE1PHH           14 
30 PE1SCZ            11 
31 PE1ER              10 
32 LY4T                   9 
33 PA2JM               6 
34 PA5BM              5 
34 PA3GQM           5 
36 PE1RPO            4 
36 PA1MM             4 
38 PA5PEX            3 
38 PA5GR              3 
40 PE3HG              2 
40 PD0DFK            2 
 
PA0MIR  IS WINNAAR  VAN DE WATERLAND CUP, ALLE DEELNEMERS DIE 100 
OF MEER PUNTEN HEBBEN BEHAALD ONTVANGEN EEN AANDENKEN. 
 
Volendam 31-12-2013  
De award manager M.Ouwehand PF9A 
	  



 
10  Tien jaar afdelingscompetitie	  

Het jaar 2013 was het tiende jaar dat de VERON afdelingscompetitie werd gehouden 
sinds de start in 2004.  

In die tien jaar heeft mede door deze competitie het contesten in Nederland een 
behoorlijke impuls gekregen, voorheen werd er sporadisch meegedaan door 
Nederlandse stations maar tegenwoordig zijn er elk weekeinde een flinke aantal PA 
stations actief op de banden in allerlei verschillende contesten.  

Dit jaar is onze afdeling op de derde plaats geëindigd in de VERON 
afdelingscompetitie. 

Er waren 18 deelnemers die goed waren voor meer dan 50.000 verbindingen 
waardoor we ook dit jaar onze traditionele plaats in de top 3 weer hebben 
waargemaakt.  

Hieronder een historisch overzicht in grafiekvorm met de resultaten van de afgelopen 
tien jaar. We zien hierin dat het aantal deelnemers gemiddeld op 18 per jaar ligt en 
het gemiddelde aantal contest QSO’s per jaar wat door deze deelnemers samen 
worden gemaakt zit zo rond de 42.400  

Dit betekent dat iedere deelnemer gemiddeld goed is voor ongeveer 2350 
verbindingen per jaar. Als we allemaal proberen om dit aantal in 2014 te halen dan 
komt volgend jaar de eerste plaats binnen bereik. 
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In het topjaar 2009 waren er 23 deelnemers mede waardoor wij toen ook de eerste 
plaats behaalden.  Er is dus een duidelijk verband tussen het aantal deelnemers en 
het behaalde resultaat. 

 Hieronder  een weergave van het aantal punten- en het aantal QSO’s per jaar 
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Tenslotte nog een tabel met daarin de resultaten van dit jaar. Let ook eens op de 
kolom met daarin het aantal contesten waar een deelnemer meedoet, een handige 
manier om te zien of u een veel-contester bent of niet. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALL QSO's PUNTEN AANTAL  

      CONTESTEN 

PA0MIR 12520 373 103 

PA3AAV 22672 525 44 

PA0CT 6225 179 34 

PF9A 2533 81 19 

PA3HGP 2202 75 26 

PD0RON 1636 58 18 

PA1FR 994 24 3 

PD0LFJ 418 15 8 

PE1ER 248 8 2 

PA4XA 1211 30 4 

PE3HG 56 2 2 

PA2SWL 178 7 2 

PA3KVL 275 9 4 

PI4WLD 0 0 0 

PA1MM 0 0 0 

PE1DHN 108 4 1 

PA5GR 99 3 1 

PD3BL 37 1 1 

PA5PEX 81 3 1 

  0 0 0 

        

        

        

TOTAAL 51493 1397 273 

	  

Allemaal bedankt voor de inzet en ik wens een ieder veel plezier in de competitie van 
2014. 

Gert, PA3AAV   



 

11 Waterlandronde  

Op de vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur 
plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD. 
De 1e operator is André, PA3HGP, deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere 
leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer 
ronde leiders. 
	  
12 Activiteiten  
 
In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend hebben we elke maand, afgezien 
van het zomerreces, onze clubavond kunnen houden. 
Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 15 en 
30.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
De jaarvergadering + bestuursverkiezing in februari bracht ons een voortzetting van 
het zittende bestuur.  
De bijeenkomst in maart bracht ons een lezing over solderen door Gert, PA3AAV. 
In april konden we genieten van een lezing door Peter, PA2V over de 4m band. 
In mei hadden we een lezing over vossenjagen door Jan Hoek, PA0JNH. 
In juli en augustus de gebruikelijke zomerstop. 
In oktober is door onze afdeling assistentie verleend aan Scouting Waterland in 
Monnickendam bij de organisatie en uitvoering van de Jota. 
In de maand november hadden we onze gebruikelijke verkoping. 
Verder hebben we een fantastische antenne meetdag gehad die goed werd bezocht 
en goed werd georganiseerd door Sietse, PA1XA. 
Verder zijn er in 2013 vossenjacht zenders en ontvangers aangeschaft en die zijn al 
in gebruik genomen. 
 
13 QSL Manager 
 
Hierbij het Jaar Verslag van de Qsl Manager 

In 2013 heeft de afdeling weer zijn best gedaan wat betreft het versturen van qsl 
kaarten uit het overzicht van het qsl bureau in Arnhem blijkt dat  wij 8600 kaarten 
hebben verstuurd naar Arnhem en er 4881 terug hebben gekregen. 

In vergelijking met de Zaanstreek naar Arnhem 1231 terug 1481. 

Er valt nog steeds iets te verbeteren aan het aanbieden van qsl kaarten door de 
leden omdat niet iedereen de kaarten netjes sorteert op land etc. Ook worden landen 
met verschillende prefixen niet bij elkaar gestopt, en wordt qsl voor landen 
aangeboden die geen qsl bureau hebben en dus via een manager of direct  moeten. 



Er zijn ook amateurs die te grote kaarten hebben ( A4 in vieren ) deze zijn zeer lastig 
op te sturen omdat de doosjes een standaard maat hebben dus denk hieraan en haal 
ze door een snijmachine anders is de kans groot dat ze niet aan komen. 

 Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook 
http://www.qrz.com  raadplegen. Daar staat ook vaak de QSL-manager vermeld. 

Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken: 

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html 

Voor het sorteren op landen geldt het volgende: 

Alles op letter volgorde dus van A t/m Z en daarna de nummers. Landen die 
verschillende prefixen hebben moeten bij elkaar onder de hoofd letter dus bv. 
Engeland heeft G maar ook M als prefix deze moeten onder de G. Amerika heeft 
vele prefixen A,K,N,W etc. deze kaarten moeten op de W gesorteerd worden op 
district nummer beginnen bij nummer 0 daarna 1 t/m 9. De eilanden met dezelfde 
prefix letters zoals Porto Rico KP4 ,NP4 moeten apart dit geld voor alle eilanden 
buiten het vaste land dus ook bv Hawaï. Ook Rusland en de Ukraine moet apart 

Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst: 

 http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm 

Zijn er nog vragen dan kun je die stellen op de qsl avonden of een mailtje sturen 
naar: 

 pa3bls@Amsat.org. 

Rest mij nog jullie een goed dx jaar toe te wensen en dit alles in een goede 
gezondheid. 

Erwin Kleis.  

14 Slotwoord  
 
Laten we zorgen dat we met z’n allen er een leuk jaar van gaan maken in 2014. 
Komt allen naar de activiteiten zowel op de clubavonden als daarbuiten.  
Of beter nog draag een steentje bij ! Alleen dan houden we het leuk en gaan we als 
afdeling overleven. 
 
Ik wens ons allen een goed clubjaar in 2014 toe ! 
 
Bert van der Meer, PA5BM, secretaris VERON afdeling Waterland, A 56 
 
Purmerend, januari 2014  


